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Opdracht 02 : Plein-air, deel 1
Een oefening rond open lucht en tijd.
A OPEN LUCHT
De omringende stad is het actieterrein. Je kiest een plein(tje) in de stad. Dat kan ook een
plein of open ruimte zijn in je woonomgeving. De indruk(ken) die deze plek je geeft dien je
om te zetten in een driedimensionale ingreep op dit plein. Binnen de week moet je
pleinkeuze gemotiveerd vastliggen.
Je mag (kan) dit gevoel uitwerken via de keuze van één bepaalde functie, maar dit is niet
noodzakelijk.
We maken een voorstelling over wat we aan deze plaats kunnen toevoegen als ontwerperkunstenaar, we formuleren een voorstel waarbij de communicatie (middelen) centraal staat.
werkwijze

- communiceren via beeldmateriaal :
foto’s van de omgeving, geprint !
plan vd plek (opmeting), HOE ?
schetsen van het plein (in kleur : acryl, potlood,
aquarel, stift, ... min A3) met duidelijke info
- weergeven van je indrukken :
tekst getypt op A4
idem supra ; met BEELDMATERIAAL
- uitwerking concept : artistieke benadering (wat en hoe zal ik mijn
indrukken vertalen in een ruimtelijke ingreep, op deze plaats, zal ik hiervoor
een functie bepalen ? Hoe zal ik mij hiervoor documenteren ?)
Artistieke uitwerking (hoe zal ik mijn basisconcept vertalen in beelden, welke
hulpmiddelen zal ik uitwerken  schaalmodellen, tekeningen, fotomontages,
...)

B TIJD
Vanaf deze opdracht wordt een bewuste tijdsindeling werkelijk superbelangrijk !! Binnen een
duidelijk tijdkader MOET je een aantal stappen kunnen zetten.
Bij deze opdracht zal je een planning moeten voorleggen die aangeeft wanneer je wat zal
doen, wat je daarbij nodig hebt en (vooral) waarom. Je maakt ZELF een planningsblad dat je
voorlegt op vrijdag 04 september 2009.
Elke week krijg je een nieuw opdrachtblad met referentiedata, je werkt de items die hierop
vermeld staan af binnen de gestelde termijn.
Bij elke stap wordt een evaluatiemoment gehouden (met een quotatie) in relatie tot het
geleverde werk.
Eerste moment : woensdag 09 september 2009 : pleinkeuze (met schetsen) en planningblad in meebrengen in een A3 map !
Succes

